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MOMENTO DA VISÃO
Em nossa vida é muito comum atribuirmos valores as coisas e as pessoas. E nem sempre os valores que
atribuímos são reais ou verdadeiros. Nessa luta pela valorização que também ser valorizados.
Lutamos e queremos aquilo que damos muito valor, mas as vezes quando conseguimos conquistar, vemos que
estávamos enganados.
O estudo de hoje trás o intuito de despertar em você aquilo que é mais importante parta sua vida.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Quantas vezes você desejou algo e depois não deu mais valor para aquilo?
2. O que você acha que é mais importante na sua vida?
TEXTO: 2 Reis 5.1-19
INTRODUÇÃO:
 Em Mateus 16 Jesus afirma que uma pessoa tinha tido muitas conquistas neste mundo, mas não tinha
vencido a mais importante de todas.
 O grande nadador Michael Phelps tem em seu currículo: 26 medalhas olímpicas, 21 medalhas de ouro,
detentor de mais de 10 recordes olímpicos, incluindo o de maior medalhista de todos os tempos.
 Mas será que estas são as conquistas que realmente importam?


PARA VIVER AS CONQUISTAS QUE REALMENTE IMPORTAM:

1. RECENHEÇA SUA REAL NECESSIDADE DE CURA
 “Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por
meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso” 2 Reis 5.1
 Phelps mesmo declarou: “Eu passei a desprezar aquela imagem de perfeição das minhas conquistas. Eu
era uma bomba relógio que explodiria a qualquer momento, um trem em rota de colisão”.
 Cheio de medalhas, mas estava leproso por trás de sua roupa de guerra, e das suas medalhas.
 Você já viveu grandes momentos que não significam mais nada para você?
 Doenças que roubam o brilho das suas “medalhas”:
 Orfandade: Phelps tinha um sério problema com seu pai.
 Relacionamentos quebrados
 Compulsão, vícios e maus hábitos
 Vazio espiritual
 Isso acontece quando você se esconde por trás da sua performance.
 Você tem se escondido por trás do que você faz? É tempo de avaliar e mudar!

2. PERCEBA SUA GRANDE CHANCE DE MUDANÇA
 “Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de
Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: “Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele
o curaria da lepra”. 2 Reis 5.2-3
 A mudança normalmente está perto de você.
 O caminho de mudança de Naamã estava dentro da sua própria casa.
 Perceber a voz do da cura foi um exercício de sensibilidade: através de uma criança escrava.
 No caso de Phelps, foram sua namorada e seu amigo.
 “Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não
esteja longe de cada um de nós. ‘Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como disseram alguns dos
poetas de vocês: ‘Também somos descendência dele.” Atos 17.27-28
3. PERCORRA O CAMINHO DA HUMILDADE
 “Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: “Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão; sua pele será
restaurada e você ficará purificado”. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: “Eu estava certo de que
ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar
afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as
águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?” E foi embora dali furioso.” 2 Reis
5.10-12
 Humildade de Phelps: internação.
4. FAÇA O QUE TEM QUE SER FEITO ATÉ O FINAL
 “Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado;
sua pele tornou-se como a de uma criança.” 2 Reis 5.14
 Pague o preço de um mergulho após o outro. Tem coisas que mudam instantaneamente, outras mudam
entre um mergulho e outro.
5. VIVA SUA CURA COMO UM DESPERTAR DE UM NOVO TEMPO
 “Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta,
Naamã lhe disse: “Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita
um presente do teu servo.” 2 Reis 5.15
 Nestas olimpíadas ele voltou a chorar ao receber a medalha do tetra, um feito inédito. As conquistas
continuam, mas agora são completas, têm um novo sabor.
CONCLUSÃO
 “Quem crer e for batizado será salvo.” Marcos 16.16
 “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.” João 7.38

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma”
(Mateus 16:26)
MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
 Pelas células e suas multiplicações.
 Pelos líderes.
 Pelos enfermos.
 Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
 Por Jhonatas – por ele e pelos missionários que o acompanham pois estão passando por momentos
de muita opressão.

